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“आपण घर  िाललोय, कालोस,” आई मला कुरवाळत 
म्हणाल .  

तति ेडोळे आनंदान ेिमकत होते. “इथेह  घर आहे,” ती 
म्हणाल . “पण ततथेसदु्धा आहे.” 

आई आणण बाबा खुशीत होते. माझ्या बहहणीिं आणण माझं 
मात्र तस ंनव्हतं. आमिा जन्म जर  मेक्ससकोत झालेला 
असला तर  त ेकाह  आमिं घर नव्हतं.  

बाबांनी जुन्या गाडीत सामानाि ेखोके आणण बॅगा भरल्या. प्रवासासाठी 
खाण्यापपण्याि ेपदाथथ भरून ठेवलेला कुलरिा खोकासदु्धा तयांनी सामानात ठेवला. 
माझी लहान बह ण नोरा आणण माझी मोठी बह ण डोलोरेस माझ्यासोबत 
गाडीच्या मागच्या सीटवर बसले. नोरा पाि वर्ाांिी आहे आणण डोलोरेस दहा 
वर्ाांिी.       

बाबांनी घरािा दरवाजा कुलपु लावनू बंद केला. हे घर खरंतर मजूर 
व्यवस्थापक, कुल्लोडनकाकांिं आहे. पण जोवर आम्ह  तयांिी शतेी सांभाळतोय, 
तोवर तयात आम्ह  हसकाने राहू शकतो. गेल  पाि वर्थ हे घर आमिंि आहे.   

शशबबरातल ेजवळपास सवथजण आम्हाला तनरोप देण्यासाठी आले.  

नोरान ेततच्या घतनष्ट मबैत्रणीला, मार याला, हात हलवनू टाटा केला.  

“उदास होऊ नकोस, नोररता,” डोलोरेस म्हणाल . “आपण फक्त णिसमससाठी 
िाललोय. तयानंतर त ूपनु्हा मार याला भेटू शकशील.” 

मग आमिा प्रवास सरुू झाला.  



माझ्या आईबाबांिं गाव, ला-पेरला, खूप दरू आहे. मेक्ससकोिी सीमा पार 
करताना आम्हाला थोड ंभय वाटलं.   

“त ेआपल्याला पनु्हा परत ूदेतील, बाबा?” मी पविारलं.  

“हो देतील. त ूचितंा करू नकोस. आपण कायदेशीर शतेमजूर आहोत. 
आपल्याकड ेअचिकृत पेपेलेस आहेत.” 

“कागदपत्रं म्हणा बाबा!” मी तवर त म्हणालो.  

“सी, पेपेलेस.” बाबा बऱ्यािदा स्पॅतनश भार्ते बोलत. तयांना आणण आईला 
इंक्ललश येत नव्हतं. शतेात काम करताना तयािी गरजह  लागत नसे. पण मी 
तयांना नेहमी शशकवायिा प्रयत्न करायिो.  

एकदािं आम्ह  मेक्ससकोत पोहोिलो.  

मला काह ि फरक पडला नाह , पण आईला पडला.  

“मेक्ससको! मेक्ससको!” ततने वर बघत भर हहवाळ्यात सयूथप्रकाशाने 
झाकोळलेल्या आभाळाकड ेउडती िुंबनं फेकल .    



रात्री आई आणण माझ्या बहहणी गाडीति झोपले. बाबा आणण मी घोंगडी अंगावर 
घेऊन जशमनीवर झोपलो. मी आभाळातले तारे बघ ूलागलो.  

“खरंि ला-पेरला खूप छान आहे का?” मी पविारलं.   

“होय, शमजो,” बाबा म्हणाले. “पण गाव तसं छोटंसंि आहे.” 

“तुम्ह  खपू छान छान गोष्टी साचंगतल्यायत आम्हाला गावच्या,” मी म्हणालो. 
“होय,” बाबा अंिारात खुशीत हसतायत असं वाटलं. “अगद  टुमदार आहे गाव!” 

“मग तुम्ह  आणण आईने गाव का सोडला?” 

मी आणण डोलोरेस हा प्रश्न नेहमी पविारत अस ूआईबाबांना. तयािंं काम ककती 
कष्टाि ंआहे, ते आम्ह  पाहहलं होतं. स्रॉबेर च्या शतेातलं रणरणतं ऊन! 
टोमॅटोच्या रागंामध्ये तळपणारा सयूथ! आमच्या िहेऱ्याि ेिाव ेघेणाऱ्या छोट्या 
छोट्या माशा! सटु्टीच्या हदवसातं आम्ह सदु्धा शतेात काम करायिो, म्हणून एवढं 
माह त झालं होतं आम्हाला.  



रात्री आईबाबा ककती थकून जातात, हे आम्ह  पाहहलं होतं. बाबा आईि े
खांदे िपेनू देत असत. तयांना िालणंह  कठीण होऊन जायिं. “तुम्ह  गाव 
सोडलाति का?” आम्ह  तयांना पविारत अस.ू  

“ला-पेरलामध्ये करायला काह  कामिंदा नव्हता. तो शोिण्यासाठी गाव 
सोडून इथे आलो आम्ह ,” हे तयांि ंठरलेलं उत्तर होतं. 
किीकिी बाबाचं्या मागे डोलोरेस तयांिी नसकल करायिी. “कामिंदा 
शोिण्यासाठी गाव सोडून इथे आलो, म्हणे. पण मला तर इथे काह ि 
िांगला कामिंदा हदसत नाह .” डोलोरेस मोठी झाल  होती आणण स्वभावाने 
शांत होती. तयामळेुि आईला सतत ततिी चितंा वाटायिी.  

बाबांच्या शजेार  झोपलो असताना आभाळात वगेान ेजाणार  एक उल्का 
हदसल  मला. मी एक इच्छा व्यक्त केल . 

आम्ह  छोट्या छोट्या शहरांमिनू प्रवास केला. आमच्या 
गाडीमागे िावणाऱ्या कुत्रयांना टाटा केला. नोरा अिनूमिनू 
पविारायिी, “ला-पेरला आल ंका?” आणण बाबा उत्तर द्यायि,े 
“अजून नाह , बाळा.” 



आम्ह  सुंदर, टुमदार गावांमिनू प्रवास केला. ततथे हदव्याचं्या 
खांबांवर फुलं टागंल  होती आणण ततथले रस्त ेगुळगुळीत, 
िमकदार दगडांनी बनले होते.  

“ला-पेरला आलं का, बाबा?” 

“अजून नाह , नोररता.” 





वाटेत आम्हाला बसगाड्या हदसल्या.  
आम्हाला सायकलवर बसनू जाणारे परुुर् आणण बायका हदसल्या. 
जळणाच्या लाकडांिा ढ ग आपल्या गाढवावर लादनू िालणारा 
एक म्हातारा माणूस आम्ह  पाहहला. तो थांबनू आमच्याकड ेबघ ू
लागला.  

किीकिी गाडी हळू िालवावी लागत असे. कारण मेंढयांि ेकळप 
वाटेत अडथळे आणत. तयाचं्या अंगावर दाट जाडजूड लोकर होती.  

 

िार हदवस प्रवास करून संध्याकाळी आम्ह  ला-पेरलाला पोहोिलो. नोराने 
प्रश्न पविारणं बंद केलं होतं. तयामळेु आईने साचंगतल्यावरि आम्हाला 
कळलं.  

आमिी गाडी रस्तयाच्या कडने ेिालल  होती. णिसमससाठी रस्ता लाल, 
गुलाबी, पपवळ्या आणण तनळ्या रंगाच्या कागद  पताकांनी सजवला होता. 
इथे-ततथे पवखुरलेल  घरं, एक ककराणामालािं दकुान, एक मोठी पाण्यािी 
टाकी, एक ििथ ज्यावर िमिमता तारा सजवला होता असं सगळं दृश्य 
होतं गावाि.ं आम्ह  ज्या ज्या गावातून प्रवास केला, तसंि गाव होतं ला-
पेरला.   

बाबांनी गाडीिा हॉनथ वाजवला, तो ऐकून लोक आपापल्या घराच्या दारात 
आल.े बाबांनी गाडीच्या णखडकीिी काि खाल  केल .  
“बघा, जोस आणण कॉन्सेलो सहकुटंुब आलेयत आपल्या घर , 
णिसमससाठी,” बाबा मोठ्या आवाजात म्हणाले.  





"जोस! कॉन्सेलो!" 

“गोड आहेत तुमिी मलंु,” गावकर  म्हणाले. “तयांि ेकपड ेसुंदर आहेत, कॉन्सेलो!” 

आई क्स्मत करत म्हणाल , “फार काह  सुदंर नाह येत त.े” 

आमच्याभोवती मलंु गोळा झाल . मग आई दबसया आवाजात म्हणाल , “ते बघा 
तुमि ेआजोबा! आणण आतया अॅना!” 

एका घरातून एक म्हातारा माणूस बाहेर आला. तयाच्या मागे काळ्याभोर केसांिी 
एक उंि, बार क बाई होती.  

“ती छत्रीसारखी हदसत,े” डोलोरेस कुजबजुल  आणण हस ूलागल .  

नोरा लहान मलुांसारखी अंगठा िोख ूलागल . नोरा खूप लाजाळू होती.  

आजोबाचं्या घराबाहेर एक लाकडी नागंर होता. आईबाबांनी या नागंरासाठी पसेै 
साठवले होत,े हे मला आठवलं. तयांनी दोन बलैांसाठीसदु्धा पसेै पाठवले होते 
आजोबांना. बलै कुठे हदसले नाह त. आम्ह  शमत्र बनलो असतो कदाचित.  

आजोबांनी, आतयाने आम्हाला कुरवाळलं. त ेआम्हाला अनोळखी वाटले नाह त.  

तया रात्री गावातला प्रतयेकजण आजोबांच्या घर  आला. जनु्या आठवणींना 
ऊत आला. मी आईबाबांना इतकं आनंद  किी पाहहलं नव्हतं.  

“इंक्ललशमध्ये बोल काह तर ,” एक बाई मला म्हणाल . सगळेजण शातं 
झाल,े ऐकण्यासाठी.  

काय बोलायिं, मला कळेना. “छान वाटलं इथे येऊन,” मी िािरत बोललो.  

सगळे हसनू टाळ्या वाजव ूलागले. “भालयवान आहेस, कॉन्सेलो! तुझा 
मलुगा आणण मलु  सफाईदार इंक्ललश बोलतात. हशार आहेत ती!” 

“होय,” बाबा म्हणाले. “तयांिी शाळा छान आहे. िागंलं शशकवतात ततथे.” 

एका बाईने मान हलवल . “तुम्ह  िागंला तनणथय घेतलात, ततथ ेजायिा. 
इथल  शाळासदु्धा तशी बर य. पण इथे कामिंदा शमळतं नाह  पढेु.” 

मी डोळे शमिकावले. पनु्हा कामिंदा!  

“आम्ह  शहाणं बनलो,” आई म्हणाल . “पण ततथलं आयषु्य खडतर आहे, 
इथल्यापके्षा कष्टाि.ं” आई अगद  रडवेल  झाल . ततला बघनू मला भीती 
वाटल . पण थोड्याि वेळात ती पनु्हा हस ूलागल . 
मग मला थोडथंोड ंसमजू लागलं.  





सगळे लोक तनघून जाईपयांत खूप उशीर झाला. आई-बाबा आजोबांच्या घरात जशमनीवर 
झोपले आणण आम्ह  गाडीत झोपलो. फार काळोख झाला नव्हता, कारण णिसमसिा 
िंद्र आभाळात िमकत होता आणण घरांच्या णखडसयांवर हदव्यांिी रोर्णाई लखलखत 
होती.  

“तुम्हाला आवडले इथे झोपायला,” आई हसतहसत म्हणाल . “इथे खूप सुरक्षक्षत आहे.” 

डोलारेस आणण माझ्यामध्ये नोरा झोपल . ती झोपल्यावर आम्ह  गप्पा मारू लागलो.  

“आई-बाबांना तयांिं गाव खूप आवडतं,” मी कुजबुजलो.  

तेवढयात गाडीच्या णखडकीबाहेरून एक मोठ्ठा िेहरा डोकावून आत बघू लागला.  

मी उडी मारून बसलो. ती एक गाय होती. ती कुतूहलाने आमच्याकड ेबघत होती.  

“ला-पेरला सुंदर आहे,” मी म्हणालो. “आईबाबांसाठी तर खासि आहे. तयामुळेि ते 
एवढे खुश आहेत इथे.” 
“फक्त तयामुळेि नसावेत खुश,” डोलोरेस म्हणाल . मी कान देऊन ऐकू लागलो, कारण 
डोलोरेसला बऱ्याि गोष्टी माह त असतात. पण ती एवढंि म्हणाल , “श्श! झोपू आता!” 

मग कुणीतर  आजोबाचं्या घरातून बाहेर पडले. आई आपला नवाकोरा पाढंरा नाइट 
गाऊन घालनू आणण बाबा पट्टय्ापट्टय्ांिा पायजमा घालनू बाहेर पडले होत.े  

मी माझ ेडोळे अिथवट शमटले. आईने गाडीिं दार उघडलं आणण आमच्यावर 
घोंगड्या पसरवल्या. “माझी गोंडस बाळं ती!” ती पटुपटुल .  
आणण मग....मग काह  अजबि घडलं. ती आणण बाबा नाि करू लागले. कसलंह  
संगीत नव्हतं ततथे, तर ह  त ेअनवाणी पायांवर गल्ल ति नाि करू लागले. कुत्र े
तयांि ेपाय हंुगण्यासाठी तयाचं्या जवळ गेले. तया क्जज्ञास ूगायीलासदु्धा तयांिा नाि 
बघायला मजा येत होती. आईबाबांनी सगळ्यांकड ेदलुथक्ष केलं.     

डोलोरेस आणण मी माना उंिावनू तयांिा नाि बघ ूलागलो. “आई ककती तरूण 
आणण सुंदर हदसतेय!” डोलोरेस पटुपटुल . “आणण बाबा.... ककती देखणे!”  
“ती ततिं खांद्यािं दखुणं पवसरूनि गेल य,” मी म्हणालो.  
“आणण बाबा तयांि गडुघ्यािं दखुणं पवसरून गेलेत,” डोलोरेस म्हणाल .  





त ेबेिुंद होऊन नाित होत.े बाबाचं्या गालावंर आईि ेकेस पसरले होते. ते 
ततच्या कानात काह  कुजबजुत होत.े तयांिा नाि बघणं बरोबर नाह , असं 
वाटून मी पनु्हा झोपी गेलो. डोलोरेसनेसदु्धा तेि केलं.   

थोड्या वळेाने आजोबाचं्या घराि ंदार बदं झाल्यािा आवाज झाला. आईबाबा 
पनु्हा घरात गेले असावेत.  

माझ्या छातीत िडिडू लागलं. ते इथे खुश आहेत कारण हे तयांिं घर आहे! 
तयांनी आमच्यासाठी घर सोडलं!  

"कालोस?" डोलोरेस म्हणाल . “आईबाबा पसेै साठवतायत, माहहतीय तुला? 
एक हदवस त ेइथे परतून आजोबांच्या घरात राहाणार आणण स्वत:च्या 
जशमनीत शतेी करणार.” 

“नसकी?” मी पविारलं.  

“हो, नसकी,” डोलोरेस म्हणाल . “मी ऐकलंय तयांिं बोलणं.” 

हे ऐकून मी क्स्मत केलं. डोलोरेस आईबाबािंं बोलणं िोरून ऐकते, हे माह त 
होतं मला. म्हणूनि तर ततला इतसया गोष्टींिी माहहती असते.  

“छान,” मी म्हणालो. आमिं शशक्षण वगैरे पणूथ झाल्यावरि आईबाबा तयांच्या 
मनासारखं करतील, असं मला वाटलं.   



आईबाबा ला-पेरला गावात परतून ततथल्या गल्ल त नाितायत 
आणण णिसमसच्या ताऱ्यावर िमकणारा िंद्र बघत मी ततथेि 
झोपलोय, असं दृश्य मला हदस ूलागलं.   

समाप्त 


